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МОСКВА – Амерички председник Барак Обама позвао је Русију да превазиђе
неповерење из хладног рата и успостави истинско партнерство са САД, и да две земље
заједнички спрече ширење нуклеарног оружја и одврате Иран и Северну Кореју од
даљег развоја таквог оружја.

  

Обама је у обраћању студентима Више економске школе у Москви рекао да су они
„последња генерација” која је рођена у „подељеном свету” и истакао да САД желе „јаку,
мирољубиву и напредну” Русију.

  

Обама је подсетио на речи председника Џона Кенедија да ниједна нација у целокупној
светској историји није пропатила више од Совјетског Савеза у Другом светском рату.

  

Говорећи о антиракетном штиту у Европи, амерички председник је казао да Вашингтон
не би требало да инсталира антиракетни штит у Европи, ако би САД и Русија заједно
спречили Иран и Северну Кореју да развијају нуклеарно наоружање.

  

„Ако би претња од нуклеарног и балистичког ракетног програма у Ирану био
елиминисан, антиракетни штит из Европе би такође био елиминисан. Знам да се Русија
противи плану за размештање антиракетног штита и моја администрација испитује те
планове, а ја сам јасно назначио да је тај штит усмерен да делује превентивно против
потенцијалног напада из Ирана и да нема везе са Русијом”, истакао је председник САД.

  

Обама је оценио да је у 2009. прошло време када су велике силе могле да показују снагу
доминацијом и демонизовањем других држава.

  

„Дани када су империје могле да прете сувереним државама као фигурама на шаховској
табли су прошли. Зато сам позвао на ресетовање односа између САД и Русије и то мора
бити узајамно настојање америчког и руског народа да нађу заједнички интерес и
прошире дијалог и сарадњу који могу довести до прогреса”, оценио је Обама.
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Он се осврнуо и на ситуацију у Авганистану, истакавши задовољство због пристанка
Русије да дозволи САД коришћење свог ваздушног простора за прелет авиона који ће
превозити опрему и војнике у Авганистан. „Ни Америка, ни Русија немају интерес да
Авганистаном или Пакистаном управљају талибани. Време је да оставимо по страни
разлике и да се окренемо будућности у којој ћемо сви допринети безбедности у
централној Азији”, рекао је председник САД.

  

Поводом кризе у Хондурасу, Обама је казао да САД не желе да натурају било коју владу
или политички систем у некој држави, нити да одређују која партија или особа треба да
управља земљом.

  

„Америка подржава враћање демократски изабраног председника Хондураса, иако је он
против америчке политике. Ми подржавамо његово враћање, не зато што се слажемо са
њим, већ зато што поштујемо универзалне принципе да народи бирају своје лидере”,
закључио је Обама.

  

(Танјуг)
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